
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних 

коштів» (зі змінами): щодо процедури відкриті торги на закупівлю: 

код ДК 021:2015: «09320000-8 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція»  

(Теплова енергія) 

 (Ідентифікатор закупівлі UA-2022-01-17-000034-b) 
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1 2 3 4 5 

код ДК 021:2015: 
«09320000-8 Пара, 
гаряча вода та пов’язана 
продукція» (Теплова 
енергія) 
 

UA-2022-01-17-

000034-b 

 
 

7 595 062,00 

Згідно зі статтею 5 Закону України 
«Про природні монополії» до сфери 
діяльності природних монополій 
віднесено, зокрема, транспортування 
теплової енергії. У зв’язку з 

відсутністю конкуренції з технічних 
причин на поставку теплової енергії, 
що може бути надана тільки певним 
постачальником, прийнято рішення 
про проведення закупівлі із 
застосуванням переговорної 
процедури з КОМУНАЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО 

ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) 
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код 
ЄДРПОУ 40538421, пл. Івана 
Франка, 5, м. Київ, 01001). 
Закупівля теплової енергії буде 
здійснюватися згідно тарифів, 

встановлених Національною 
комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг від 16.12.2020 
року № 2499, складовою частиною 
яких, у тому числі, є 
транспортування теплової енергії. 
Тариф на момент переговорів 

складає 1619,91 грн./Гкал (з ПДВ) 
згідно розпорядження Виконавчого 
органу Київської міської ради 
(Київської міської державної 
організації) від 29.12.2020 року 
№2077. Загальний обсяг закупівлі 
теплової енергії на 2021 рік складає – 
2500 Гкал. Відповідно очікувана 
вартість закупівлі на 2021 рік складає 

– 4 049 775,00 грн. з ПДВ з 
урахуванням коштів орендарів 
(відшкодування за теплову енергію). 
Обсяги закупівлі товару можуть бути 
зменшені залежно від реального 
фінансування видатків. 
Технічні та якісні характеристики 
предмета закупівлі повинні 

відповідати вимогам Закону України 
від 02.06.2005 року №263-IV «Про 
теплопостачання». 
 

У розрахунок будо включено 
фактичні показники минулого 
бюджетного року, з 
урахуванням запланованих 
поточних завдань, потреб та у 

межах затверджених 
орієнтовних обсягів 
фінансування на 2022 рік. 
Відповідно до Кошторису на 
2022 рік Затвердженого 
Міністерством охорони 
здоров’я України за 
бюджетною програмою 

КПКВК 2301170 – 
«Діагностика і лікування 
захворювань із впровадженням 
експериментальних та нових 
медичних технологій у клініках 
науково-дослідних установ та в 
вищих навчальних медичних 
закладах Міністерства охорони 

здоров'я України», кошти 
передбачені для закупівлі 
«Пара, гаряча вода та пов’язана 
продукція». 
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